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Visoka šola za proizvodno inženirstvo 
vabi k vpisu v študijsko leto 2016/17! 

 
Visoka šola za proizvodno inženirstvo je edini visokošolski zavod s področja tehniških ved v 
Savinjski (statistični) regiji.  Izvaja študijski program Sodobno proizvodno inženirstvo, ki je bil 
razvit na podlagi potreb širšega regijskega prostora in ob močni podpori gospodarstva. Diplomanti 
pridobijo strokovni naslov diplomirani inženir strojništva, ki je eden izmed najbolj iskanih 
tehniških profilov na trgu dela.  
 
Glede na študentske ankete in odzive podjetij, v katerih so zaposleni naši diplomanti, šola izvaja 
študij zelo kakovostno. Na nekaterih področjih, kot so orodjarstvo, trajnostno proizvodno 
inženirstvo in preoblikovalne tehnologije postajamo dobro opremljena in kompetentna 
visokošolska inštitucija v slovenskem prostoru, tako na izobraževalnem kot tudi raziskovalnem 
področju. Kakovostno delovanje visokošolskega zavoda je potrdil tudi Svet Nacionalne 
agencije RS za kakovost v visokem šolstvu, ki je junija 2013 podaljšal akreditacijo 
visoki šoli za sedem let, kar je najdaljša možna doba podaljšanja. S tem so bile potrjene 
strateške usmeritve visoke šole v praktično naravnan in učinkovit študij, fleksibilno delovanje ter 
tesno sodelovanje z gospodarstvom. 
 
Zakaj izbrati študij na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo? 

 Praktično naravnan in učinkovit študij 
 Visokošolski učitelji z izkušnjami iz industrijskega okolja 
 Odlično opremljene predavalnice, računalniške učilnice in laboratoriji  
 Povezava z tehnološkimi centri in raziskovalnimi ustanovami, ki omogoča izdelavo vrhunskih 

inovativnih diplomskih nalog 

 Prijazna in dostopna ekipa 
 Razumni in transparentni stroški študija 

 
V prilogi vam pošiljamo  informativne zloženke. Prosimo vas, da o možnostih študija 
informirate vaše perspektivne zaposlene ter tudi preučite možnosti sofinanciranja 
njihovih šolnin. Za dodatne informacije smo vam na voljo vsak delovni dan med 8. in 12. uro na 
tel. št. 03/428 79 00.  
 
Informativni dan bomo organizirali v petek, 12. 2. 2016 ob 16. uri in v soboto 13.2. ob 
10.uri v prostorih šole na Mariborski c. 2, Celje, v 1. nadstropju. 
 
Za vašo pripravljenost za sodelovanje se vam zahvaljujemo in želimo tvornega sodelovanja! 

 
doc. dr. Gašper Gantar, 

 dekan Visoke šole za proizvodno inženirstvo 


